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Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

schválené Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 21.3. 

2012, v znení dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2014, dodatku č. 2 schváleného Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 10. 12. 2014, dodatku č. 3 schváleného Akademickým 

senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 12. 3. 2015, dodatku č. 4 

schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 14. 

12. 2015 a dodatku č. 5 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty dňa 7. 4. 2020 (ďalej ako „zásady volieb“), sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. Čl. 2 ods. 1 v ČASŤ I. zásad volieb znie:  
 
„(1) Pre voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu sa ustanovuje volebná komisia fakulty pre 

voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty (ďalej len „volebná komisia zamestnancov“). 

Volebná komisia zamestnancov má troch členov. Volí ju zamestnanecká časť akademického senátu 

spomedzi členov zamestnaneckej časti akademickej obce. Volebná komisia zamestnancov si volí tajným 

hlasovaním predsedu z členov komisie. Zamestnanecká časť akademického senátu volí jedného náhradníka 

za člena volebnej komisie zamestnancov, pre prípad, že by sa niektorý z členov volebnej komisie nedostavil 

k voľbám alebo pre prípad, že by niektorému z členov volebnej komisie zanikla funkcia a do momentu 

konania volieb nebol zvolený iný člen volebnej komisie zamestnancov.“ 

 

2. Čl. 2 ods. 1 v ČASŤ II. zásad volieb znie:  
 
„(1) Na organizáciu volieb členov do študentskej časti senátu (ďalej len „voľby“) volí študentská časť senátu 

volebnú komisiu fakulty pre voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty (ďalej len „volebná 

komisia študentov“) v počte troch členov. Študentská časť senátu si volí aj jedného náhradníka na post člena 

volebnej komisie študentov, ktorý sa stane členom volebnej komisie študentov v prípade, že sa niektorý z 

členov volebnej komisie študentov k voľbe nedostavil, a to namiesto tohto člena alebo v prípade, že členovi 

volebnej komisie študentov zanikla funkcia a do momentu konania volieb nebol zvolený iný člen volebnej 

komisie študentov. V takomto prípade sa náhradník stáva plnoprávnym členom volebnej komisie. Členom 

volebnej komisie študentov môže byť člen senátu z radu študentov alebo iný člen študentskej časti 

akademickej obce.“ 

 

3. Čl. 1 ods. 7 a ods. 8 v ČASŤ III. zásad volieb znie:  
 
„(7) Stála zamestnanecká volebná komisia má troch členov a jedného náhradníka, ktorých volí 

zamestnanecká časť akademického senátu ako aj celý akademický senát. Za člena stálej zamestnaneckej 

volebnej komisie je zvolený iba ten kandidát, ktorý bol zvolený v oboch týchto voľbách. Náhradník sa stane 

členom zamestnaneckej volebnej komisie pri každej konkrétnej voľbe v prípade, že sa niektorý z členov 

stálej zamestnaneckej volebnej komisie k voľbe nedostavil, a to namiesto tohto člena, ako aj v prípade, že 

členovi volebnej komisie zanikol mandát a akademický senát nezvolil na jeho miesto do momentu konania 

volieb iného člena stálej zamestnaneckej volebnej komisie. Členom stálej zamestnaneckej volebnej komisie 

môže byť iba člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Predsedu stálej zamestnaneckej volebnej 

komisie si spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia; od tajnej voľby možno upustiť, ak je predseda 

stálej zamestnaneckej volebnej komisie zvolený jednomyseľne. Pokiaľ nie je predseda stálej zamestnaneckej 

volebnej komisie zvolený do dvoch týždňov od zvolenia stálej zamestnaneckej volebnej komisie 

akademickým senátom alebo od zániku funkcie tohto predsedu, predsedu stálej zamestnaneckej volebnej 

komisie určí predseda akademického senátu na zasadnutí predsedníctva akademického senátu žrebom.  

(8) Stála študentská volebná komisia má troch členov a jedného náhradníka, ktorých volí študentská časť 

akademického senátu ako aj celý akademický senát. Za člena študentskej volebnej komisie je zvolený iba 

ten kandidát, ktorý bol zvolený v oboch týchto voľbách. Náhradník sa stane členom študentskej volebnej 

komisie pri každej konkrétnej voľbe v prípade, že sa niektorý z členov stálej študentskej volebnej komisie k 

voľbe nedostavil, a to namiesto tohto člena, ako aj v prípade, že členovi volebnej komisie zanikol mandát a 

akademický senát nezvolil do momentu konania volieb na jeho miesto iného člena stálej študentskej volebnej 



komisie. Členom stálej študentskej volebnej komisie môže byť iba člen študentskej časti akademickej obce 

fakulty. Predsedu stálej študentskej volebnej komisie si spomedzi seba volia tajnou voľbou jej členovia; od 

tajnej voľby možno upustiť, ak je predseda stálej študentskej volebnej komisie zvolený jednomyseľne. 

Pokiaľ nie je predseda stálej študentskej volebnej komisie zvolený do dvoch týždňov od zvolenia stálej 

študentskej volebnej komisie akademickým senátom alebo od zániku funkcie tohto predsedu, predsedu stálej 

študentskej volebnej komisie určí predseda akademického senátu na zasadnutí predsedníctva akademického 

senátu žrebom.“  

 

 

Čl. 2 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 16.4.2020. 

 

2. Dodatok č. 6 k vnútornému predpisu č. 2/2016 Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. 

 

 

V Bratislave, 16. 4. 2020 

 

 

 

 

.................................................................. .................................................................. 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

predseda AS PraF UK dekan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


